Årsmødet 2019:
En arbejdsgruppe i Foreningen Skamstrup og Omegns regi har gennem fire møder i 2019 formuleret
visioner og muligheder for en udviklingsplan. Gruppen ønskede at debattere disse muligheder og
visioner i årsmøde tirsdag d. 5. februar 2019 med det formål at sondere om der var lokal og politisk
opbakning til at udarbejde en detaljeret udviklingsplan for ”Karaktérområdet Skamstrup”.
Gruppen gav fire korte oplæg til debat. De fire oplæg var:
1. Rammer for landdistriktsudvikling som grundlag for en helhedsorienteret udviklingsplan
(Jens Christensen).
2. Brug af landskabet til landbrugsmæssige og rekreative formål
(Lars Arleth)
3. Bosætning, erhvervsaktiviteter og opstart af virksomheder
(Michael Lysgaard)
4. Politiske vinkler på landdistriktsudvikling i Holbæk Kommune i henhold til ”Erfaringer
fra Demokratieksperimentariet og Projektudvalgets anbefalinger”
(Casper Larsen).
Mødets forløb:
Mødet fra kl. 20.00 – 22.00 blev ledet af Lars Qvist (kommunalbestyrelsesmedlem og formand for
projektudvalget for lokalområderne).
Enoghalvfjerds personer deltog i mødet, inklusiv Holbæk Kommunes borgmester, fire
kommunalbestyrelsesmedlemmer og embedsmænd/kvinder fra Kommunen. Også pressen fra
Nordvestnyt var til stede.
Der var stor lydhørhed fra salen til de fire præsentationer, men begrænset debat på grund af den korte
tid til rådighed.
Der var stor enighed om natur- og kulturlandskabets muligheder for både landbrug og oplevelses- og
turistmæssige - såvel som undervisningsaktiviteter.
Der var enighed om, at brug af landskabet og Åmosen skal baseres på frivillighed og lodsejernes
medvirken i beslutningsprocessen. Stedet hvor Skamstrupvej krydser Åmose Å skal udnyttes bedre
og andre steder skal der tilvejebringes bedre parkeringsmuligheder. Eksisterende stisystemer skal
kortlægges og nye ruter etableres.
Et samarbejde med Jyderup Højskole blev foreslået fordi skolen har som et af dens mål at lære unge
mennesker om naturen. Også et samarbejde med Torbenfeldt, som ejer af Vinskoven, blev foreslået.
Foredragsaftener bør indgå som formidling af naturforståelsen, styrket af en naturformidlingsstation.
Figurer med QR koder som anvendt på Sejerø kunne anvendes til seværdigheder i stedet for
plancher. Inspiration til formidling kan også hentes i Odsherred via Christian Hansen.

Lars Qvist mindede om mulighederne for at udnytte ”Fællesskabernes ”ekspertise og mulighed for
støtte fra diverse puljer.
De 14 ”grønne huller” i Skamstrup blev tilsyneladende accepteret som områder med store
muligheder for forskønnelse af byen, men der var få direkte forslag til anvendelse.
Der var stor opbakning fra flere sider til den udvidede telefonbog, og en positiv fortælling om
området.
Trafiksikkerhed i Skamstrup havde stor bevågenhed. Der er generel enighed om behov for chikaner
til fartbegrænsning, men der advares kraftigt mod vejbump. Der er behov for høring i de forskellige
interessegrupper om den bedste løsning.
Borgmesteren i sine afsluttende bemærkninger fastslog:




At Kommunen kan blive tydeligere på spilleregler og samarbejde, så lokalområderne kan
arbejde videre selv og få mere frirum.
At kommunen skal gøre noget, men noget skal vi selv gøre.
At kommunalbestyrelsen er sammensat anderledes end den var engang, da over halvdelen af
medlemmerne kommer fra lokalområderne, hvilket nu kan mærkes.

Arbejdet fremover:
Gitte Husballe værdsatte, at så mange var mødt op, men alligevel relativt få i forhold til antallet af
beboere i området. Hun opfordrede de tilstedeværende til at sprede information om udviklingsplanen
og få flere med i processen.
Jens gjorde endnu engang opmærksom på, at arbejdsgruppen ikke er direkte underlagt de
eksisterende foreningers bestyrelser (Møllelauget og Foreningen Skamstrup og Omegn), men
naturligvis bygger på deres såvel som lokalbefolkningens interesser. De fleste muligheder og
visioner drejer sig om tiltag der styrker både fællesskabets og den enkeltes interesser. Det gælder
også samarbejdet med Fibia med henblik på etablering af bredbånd til hele Karakterområdet.
Arbejdsgruppen fortolker mødets forløb som en opbakning til en forsættelse af arbejdet med
udarbejdelsen af en udviklingsplan for Skamstrupområdet. Gruppen vil i marts præsentere en mere
detaljeret plan for det videre forløb.
Vi ønsker derfor, at alle interessenter i ro og mag gennemgår de fire præsentationer på
hjemmesiden og derefter giver kommentarer og forslag til arbejdsgruppen i form af en e-mail
til; jhc.skamstrup@gmail.com eller info@skamstrup-fso.dk
Med venlig hilsen,
Arbejdsgruppen

